
ΑΛΡΗΚΔΡΩΞΗΠΖ ΑΞΔΗΙΖΡΗΘΩΛ 
ΓΗΑ ΡΖ ΕΩΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ

Αμπατηίδθσ Ιορδάνθσ

ΕΚΑΒ Ράτρασ



ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:

• A         Airway αεξαγσγόο

• B         Breathing αλαπλνή

• C         Circulation θπθινθνξία



ΤΟ ΡΟΛΥΤΙΜΟ ΟΞΥΓΟΝΟ!

- Πλα τα μζρθ του ςϊματοσ χρειάηονται οξυγόνο 
για να ηιςουν!

- Από ποφ ξεκινάει όμωσ το οξυγόνο και ποφ 
καταλιγει;



ΑΕΑΓΩΓΟΣ και ΑΝΑΡΝΟΗ

• ΑΕΑΓΩΓΟΣ είναι ο δρόμοσ που κάνει το οξυγόνο από τον 
ατμοςφαιρικό αζρα μζχρι τουσ πνεφμονεσ.

• ΑΝΑΡΝΟΗ είναι:

• θ είςοδοσ του οξυγόνου ςτον οργανιςμό και θ κατανάλωςι 
του ςτουσ ιςτοφσ,

• θ αποβολι του διοξειδίου του άνκρακοσ



Αεξαγσγόο 



Αλνηρηόο αεξαγσγόο



Θιεηζηόο αεξαγσγόο (πηώζε ηεο γιώζζαο)



Αλνηρηόο θαη θιεηζηόο αεξαγσγόο πιάη - πιάη



Ππλήζε αίηηα απόθξαμεο αεξαγσγνύ

• Ξηώζε ηεο γιώζζαο

• Μέλν ζώκα

• Αίκα 



Κλινικι Εκτίμθςθ Αεραγωγοφ

Βλέπω Ακούω

Αισθάνομαι

Κινήσειρ Θώπακα

Κινήσειρ Κοιλίαρ 

Αέπα να μπαινοβγαίνει

•Ομιλία  Όσι απόυπαξη

•Ροσαλητό Απόυπαξη

Αέπα στο μάγοςλο μος



Σεηξηζκνί γηα ηε δηάλνημε θαη δηαρείξηζε ηνπ 
αεξαγσγνύ…

ΞΟΝΠΝΣΖ :

Σξεηάδεηαη πξνζνρή θαηά ηνπο 
ρεηξηζκνύο όηαλ ππάξρεη πηζαλόηεηα 
ηξαπκαηηζκνύ ηνπ απρέλα…



ΟΥΙ όηαν σπάρτει πιθανόηηηα ηρασμαηιζμού ηοσ αστένα





Πταν υπάρχει πικανότθτα τραυματιςμοφ του αυχζνα



Ραραλλαγζσ 



ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΠΡΝΚΑΡΝΦΑΟΓΓΗΘΝ 
ΑΔΟΑΓΩΓΝ









Ξξνζδηνξηζκόο ηνπ ζσζηνύ κεγέζνπο 
(από ηη μεζόηηηα ηος ζηόμαηορ μέσπι ηη γωνία ηηρ κάηω γνάθος)



ΙΝΟΦΑΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΑΓΩΓΟΙ

ΜΕΓΕΘΗ (πάχοσ ίςο με το πάχοσ του μικροφ 

δακτφλου του αςθενοφσ) ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ



Μέλν ζώκα ζηνλ αεξαγσγό (σειπιζμοί)



ΞΕΝΟ ΩΜΑ ΣΟΝ 
ΑΕΡΑΓΩΓΟ

Αϋ ΧΕΙΙΣΜΟΣ:

- Ρζντε χτυπιματα ςτθν πλάτθ 
(ανάμεςα ςτισ ωμοπλάτεσ)



ΞΕΝΟ ΩΜΑ ΣΟΝ 
ΑΕΡΑΓΩΓΟ

Βϋ ΧΕΙΙΣΜΟΣ:

-Ρζντε ςυμπιζςεισ ςτθν κοιλιά 
πάνω από τον ομφαλό. 



Οι ςυμπιζςεισ ςτθν κοιλιά επιτρζπονται από το 2ο ζτοσ τθσ θλικίασ



Πταν το κφμα τθσ πνιγμονισ ζχει χάςει τισ αιςκιςεισ του



Πταν είμαςτε μόνοι



Σε βρζφθ (θλικία μζχρι 12 μθνϊν)

- ΕΛΕΓΧΟ ΣΗ ΣΟΜΑΣΙΚΗ ΚΟΙΛΟΣΗΣΑ ΤΠΟ ΑΜΕΗ ΟΡΑΗ (1θ εικόνα)

- ΠΕΝΣΕ ΧΣΤΠΗΜΑΣΑ ΣΗΝ ΠΛΑΣΗ (2θ εικόνα)

- ΠΕΝΣΕ ΤΜΠΙΕΕΙ ΣΟ ΣΕΡΝΟ ΣΟ ΤΨΟ ΣΗ ΝΟΗΣΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΤ ΕΝΩΝΕΙ ΣΙ ΘΗΛΕ ΣΟΤ ΒΡΕΦΟΤ (3θ εικόνα)









ΕΡΙΛΗΨΙΑ (ςπαςμοί)

• Η επιλθψία είναι πιο ςυχνι απ’ όςο νομίηουμε

• Οι περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ςπαςμϊν δεν είναι επείγοντα περιςτατικά

• Οι αςκενείσ μπορεί να μθ κυμοφνται τι ςυνζβθ

• Οι αςκενείσ δεν είναι δυνατόν να «καταπιοφν» τθ γλϊςςα τουσ κατά τθ διάρκεια 
των ςπαςμϊν

• Η κρίςθ διαρκεί 1 ζωσ 3 λεπτά

• Συνικωσ ακολουκείται από ςφγχυςθ, υπνθλία, πονοκζφαλο, δυςκολία ςτθν ομιλία

• Σχεδόν ποτζ μια κρίςθ ςπαςμϊν δεν προκαλεί ςοβαρι βλάβθ τθσ υγείασ



Ενζργειεσ ςτθν επιλθψία

• Κάντε πιο ιπια τθν πτϊςθ του

• Απομακρφνετε τουσ παρευριςκόμενουσ

• Ρροςτατζψτε το κεφάλι του

• ΟΧΙ αντικείμενα ςτο ςτόμα του

• Πταν ςταματιςουν οι ςπαςμοί:

έλεγχος αναπνοής-σφυγμού

• Μπορεί να χρειαςκεί μεταφορά ςτο νοςοκομείο (166)







ΡΟΤΕ ΟΙ ΣΡΑΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΙΓΟΝ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΟ

Σε νοςοκομείο εάν:

• Η κρίςθ διαρκεί  > από 5ϋ.

• Είναι θ πρϊτθ  κρίςθ.

• Ζχει τραυματιςτεί .

• Ράκει πάλι κρίςθ μζςα ςε λίγα λεπτά.

• Είναι ζγκυοσ  ι διαβθτικόσ.

• Δεν αναπνζει κανονικά μετά τθν κρίςθ.



ΒΑΠΗΘΖ 

ΘΑΟΓΗΝΑΛΑΞΛΔΠΡΗΘΖ 

ΑΛΑΕΩΝΓΝΛΖΠΖ 



• Γηαηί θάλνπκε θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγόλεζε;

• Ρη θεξδίδνπκε;



• Αγνξάδνπκε ρξόλν γηα ηε δσή…



• Όια ηα κέξε ηνπ ζώκαηνο

ρξεηάδνληαη νμπγόλν γηα λα

δήζνπλ





Ρη είλαη αλαδσνγόλεζε;

• Η επείγοσζα θεραπεία ηης 
ανεπάρκειας ηης αναπνοής και ηης 
κσκλοθορίας. Γηλαδή:

- δηαηήξεζε αλνηρηνύ αεξαγσγνύ
- ζπκπηέζεηο ζην ζηήζνο γηα λα
θπθινθνξήζεη αίκα ζε όιν ην ζώκα  

- εκθύζεζε αέξα ζηνπο πλεύκνλεο 
ηνπ ζύκαηνο



Ξάιη ν αλνηρηόο θαη ν θιεηζηόο 
αεξαγσγόο



Θέζε ηεο θαξδηάο ζην ζώξαθα (1)



Θέζε ηεο θαξδηάο ζην ζώξαθα (2)



Θσξαθηθέο ζπκπηέζεηο



Όηαλ θάπνηνο ράλεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ θαη πέθηεη…

• -Είζαι καλά;



Αλαπλέεη;



Αλ αλαπλέεη…
• Θέζε αλάλεςεο… θαη 166 



Αλ δελ αλαπλέεη…

• 166 

• Και θωρακικές ζσμπιέζεις



Αν δεν αναπνζει… (2)

• 166

• Και θωρακικέσ ςυμπιέςεισ



• και εμθσζήζεις





ΘΩΑΚΙΚΕΣ ΣΥΜΡΙΕΣΕΙΣ (πολφ ςθμαντικζσ!)

• ΤΜΠΙΕΖΟΤΜΕ ΣΟ ΘΩΡΑΚΑ

– Συχνότθτα 100 – 120 το λεπτό

– Βάκοσ 5 – 6 εκατοςτά

– Κςοσ χρόνο ςυμπίεςθσ / χαλάρωςθσ

– Ο κϊρακασ επανζρχεται ςτθν αρχικι του κζςθ

– Τα χζρια ςτθ μεςότθτα του ςτζρνου



Αυτόματοσ εξωτερικόσ απινιδωτισ



ΡΝΙΓΜΟΣ

• Διάςωςθ και απομάκρυνςθ από το νερό

• Ρρϊτεσ εμφυςιςεισ διάςωςθσ

• Θωρακικζσ ςυμπιζςεισ

• Απινίδωςθ

• Κίνδυνοσ αναγωγισ και ειςρόφθςθσ



ΡΝΙΓΜΟΣ

• Ξεκινάμε με εμφυςιςεισ

• Συνεχίηουμε με καρδιοαναπνευςτικι αναηωογόνθςθ



Ρρϊτεσ εμφυςιςεισ διάςωςθσ



Διάνοιξθ αεραγωγοφ και ζλεγχοσ τθσ αναπνοισ



Θωρακικζσ ςυμπιζςεισ και εμφυςιςεισ



ΑΛΡΗΚΔΡΩΞΗΠΖ ΡΟΑΚΑΡΗΠΚΩΛ 
θαη άιια…



A B C 

• A         Airway 

• B         Breathing 

• C         Circulation 



ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ

Ξίεζε ζην ζεκείν αηκνξξαγίαο



ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ

Ρίεςθ και ανφψωςθ του 
άκρου πάνω από το επίπεδο 
τθσ καρδιάσ  



ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ

Επίδεςθ



ΙΧΑΙΜΗ ΠΕΡΙΔΕΗ

Στθν αρτθριακι αιμορραγία όπου 
δεν ςταματάει θ αιμορραγία με τθν 
πίεςθ και υπάρχει κίνδυνοσ για τθ 
ηωι του τραυματία (ωχρότθτα, 
ταχφπνοια, ηάλθ)



ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ

Το ξζνο ςϊμα που «καρφϊνεται» 
ςτο ςϊμα δεν αφαιρείται πριν από 
τθ μεταφορά του τραυματία ςτο 
Νοςοκομείο



ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑ

-Ρίεςθ 

-Το κεφάλι ελαφρϊσ προσ τα εμπρόσ



ΧΗΜΙΚΑ ΣΟ ΜΑΣΙ

- Ζκπλυςθ με άφκονο νερό



ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ

Η ακινθτοποίθςθ των καταγμάτων 
είναι αναγκαία: 

- για να μθ τραυματιςκοφν αγγεία 
και νεφρα ςτθν περιοχι του 
κατάγματοσ 

- για να ελαττωκεί ο πόνοσ



ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ



ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ



ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ



ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ



ΕΙΚΟΝΕ ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ 
ΚΑΣΑΓΜΑΣΩΝ

ΡΑΑΤΗΗΣΗ:

- Στθν τρίτθ εικόνα, με τθν πίεςθ ςτο νφχι του 
μεγάλου δακτφλου ελζγχεται θ τριχοειδικι 
κυκλοφορία. Ριο ςυγκεκριμζνα: με τθν πίεςθ 
το νφχι ι το δζρμα «αςπρίηουν». Πταν 
παφςει θ πίεςθ, το αρχικό κόκκινο χρϊμα 
επανζρχεται μετά από δφο(2) δευτερόλεπτα 
φυςιολογικά. 

- Εάν παραμείνει το άςπρο χρϊμα πάνω από 
2ϋ, τότε: ι υπάρχει αρτθριακι βλάβθ 
ςυνεπεία του κατάγματοσ, ι ζχουμε ςφίξει 
υπερβολικά τουσ επιδζςμουσ.



Η ςπονδυλικι ςτιλθ και ο νωτιαίοσ μυελόσ



Κακϊςεισ τθσ ΣΣ…



Πξνζέγγηζε ζε ηξνραίν αηύρεκα

• ΑΣΦΑΛΕΙΑ   πξνζσπηθή

• ΑΣΦΑΛΕΙΑ   ζθελήο 

• ΑΣΦΑΛΕΙΑ   αζζελώλ



Πξνζέγγηζε (2)

• ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ζεκαίλεη:

• - ζηακαηάκε ην όρεκά καο ζε αζθαιέο ζεκείν ηνπ 

δξόκνπ γηα λα θαηεβνύκε από απηό (ζβήζηκν κεραλήο, 

ρεηξόθξελν)

• - νη δηεξρόκελνη νδεγνί πηζαλόλ λα έρνπλ ζηξέςεη ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζηε ζθελή ηνπ ηξνραίνπ αηπρήκαηνο

• - είκαζηε εθνδηαζκέλνη κε:

• -γάληηα

• -γηιέθν νξαηό ηε λύρηα

• -έλα ζθιεξό θαπέιν

• -έρνπκε πάληα θαηά λνπ όηη πξνζεγγίδνπκε έλα ρώξν κε 

πξνεμέρνπζεο ιακαξίλεο, γπαιηά, θαύζηκα.



Πξνζέγγηζε (3)

• ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΗΝΗΣ ζεκαίλεη:
• Εθηίκεζε νξαηώλ θαη ελδερνκέλσλ θηλδύλσλ

• Στη φάση αυτή επικοινωνία με τις υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης, αν δεν είναι ήδη παρούσες

• Η ζθελή είλαη πάληα επηθίλδπλε:

• -ε θπθινθνξία δελ έρεη δηαθνπεί

• -θίλδπλνο θσηηάο

• -ηα νρήκαηα κπνξεί λα είλαη αζηαζή

• -ππάξρνπλ αηρκεξέο άθξεο κεηάιινπ θαη γπαιηνύ 



Αςτακζσ όχθμα



Ηλεκτροφόρα καλϊδια ςτο δρόμο



Πξνζέγγηζε (4)

• ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΑΣΘΕΝΩΝ:

• Αζθάιεηα ησλ εγθισβηζκέλσλ πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ 

αζθάιεηα ζθελήο θαη αξγόηεξα ηνπο ρεηξηζκνύο θαηά ηνλ 

απεγθισβηζκό

• Πξνζηαζία ησλ αζζελώλ πνπ είλαη πεξηπαηεηηθνί θαη 

πεξηθέξνληαη.



ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΗ (ςυγχρονιςμζνεσ κινιςεισ)



ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΗ (ςυγχρονιςμζνεσ κινιςεισ)



ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΗ (αυχενικό κολάρο και ιμάντεσ)



Χειριςμοί κατεπείγουςασ μετακίνθςθσ



• Οι περιςςότεροι τραυματίεσ επικοινωνοφν με το περιβάλλον

 τον ρωτάμε :

«τι ζπακεσ φίλε ;»   Αν απαντιςει ςωςτά : ►

–A Ο αεραγωγόσ είναι βατόσ

–B Η αναπνοι είναι επαρκισ για να υποςτθρίξει ομιλία

–C Η αιμάτωςθ του εγκεφάλου είναι ικανοποιθτικι

–D Το επίπεδο ςυνείδθςθσ είναι καλό (μνιμθ και κρίςθ).

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΥΜΑΤΙΑ



ΔΓΘΑΚΑΡΑ



έγθαπκα 1νπ βαζκνύ



έγθαπκα 2νπ βαζκνύ



έγθαπκα 3νπ βαζκνύ



Πνβαξή ππνςία εηζπλεπζηηθνύ εγθαύκαηνο… 



Δηζπλεπζηηθό έγθαπκα…



Δηζπλεπζηηθό έγθαπκα… (2)

• Ρν εηζπλεπζηηθό έγθαπκα επζύλεηαη γηα ην 50% 
ηεο ζλεζηκόηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζεξκηθό 
έγθαπκα θαη απνηειεί θαζνξηζηηθό παξάγνληα ηεο 
πξόγλσζεο.

• Ξαξαηεξείηαη ζπλήζσο ζε ππξθαγηέο ζε θιεηζηό 
ρώξν (π.ρ. δηακέξηζκα, ζθάιεο πνιπθαηνηθηώλ) 
θαη ζπλδπάδεηαη κε θαηαζηάζεηο όπνπ ππάξρεη 
κεησκέλε αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ έθζεζε 
ζε θαπλό πεξηιακβάλεη ηελ έθζεζε ζε ζεξκόηεηα, 
ζε ηνμηθά αέξηα θαη ζε ζπζηαηηθά ηνπ πιηθνύ 
θαύζεο.  



Ζ ρξήζε ηνπ λεξνύ…



Ξξώηεο βνήζεηεο (1)

• Πηακάηεκα ηεο εγθαπκαηηθήο δηεξγαζίαο 
(αθαίξεζε ησλ ξνύρσλ θαη ρξήζε 
λεξνύ γηα ελδύκαηα πνπ ζηγνθαίγνληαη 
ή ιηώλνπλ ζηγά-ζηγά, ρεκηθά, πίζζα 
θιπ.)

• Έιεγρνο ηνπ αεξαγσγνύ (ζε εγθαύκαηα 
ηνπ πξνζώπνπ, ζε έθζεζε ζε θαπλό, 
ππάξρεη ζνβαξή πηζαλόηεηα 
εηζπλεπζηηθνύ εγθαύκαηνο 
θαη….ΤΝΑΓΔΡΜΟ ! )



• Πε κηθξόηεξα εγθαύκαηα (2νπ 
βαζκνύ θαη <15%), νη θξύεο 
θνκπξέζεο αλαθνπθίδνπλ από ηνλ 
πόλν.

• Αθαίξεζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ 
ζθίγγνπλ ή πεξηνξίδνπλ, π.ρ. 
δαρηπιίδηα, βξαρηόιηα θ.α.

Ξξώηεο βνήζεηεο  (2)



Ξξώηεο βνήζεηεο (3)

• Πηα εθηεηακέλα εγθαύκαηα, αθαίξεζε 
ησλ βξεγκέλσλ ξνύρσλ, θάιπςε ηνπ 
αζζελνύο κε ζηεγλά θαη θαζαξά 
ζθεπάζκαηα γηα λα δηαηεξεζεί 
ζεξκόο. Πηα εγθαύκαηα ηξίηνπ 
βαζκνύ ην θξύν δελ ελδείθλπηαη, 
δηόηη ν αζζελήο δελ πνλάεη.  



πνζεξκία (1) 

παιδιά ηλικιωμένοι



πνζεξκία (2)

προζηαζία επαναθέρμανζη ζεζηά ροθήμαηα



πνζεξκία (3)

• Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο -1ν C ζε 
λελεκία, όηαλ ππάξρεη άλεκνο 50km/h 
γίλεηαη αληηιεπηή από ην αλζξώπηλν 
ζώκα ζαλ -20ν C.

• Κόλν 15 ιεπηά παξακνλήο ζε λεξό 
ζεξκνθξαζίαο 10ν C κπνξνύλ λα 
πξνθαιέζνπλ θνηιηαθή καξκαξπγή θαη 
ζάλαην.



Αληηκεηώπηζε ηεο ππνζεξκίαο

• Κεηαθνξά ζε πξνζηαηεπκέλν πεξηβάιινλ

• Αθαίξεζε βξεγκέλσλ ξνύρσλ θαη 
αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ζηεγλά ή άιια 
ζεξκνκνλσηηθά πιηθά

• Βξαδεία εμσηεξηθή επαλαζέξκαλζε

• Σνξήγεζε δεζηώλ ξνθεκάησλ 

• ΟΥΙ αιθνόι

• Απνθεύγνπκε: θαθέ, ζνθνιάηα.

• Ξξνζνρή ζηε κεηαθνξά



Εξάντλθςθ από τθ κερμότθτα…



ΒΑΡΔΙΑ 
ΔΞΑΝΣΛΗΗ ΑΠΟ 
ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Στθν πρϊτθ εικόνα:

-υγρό, ιδρωμζνο δζρμα

-πονοκζφαλοσ

-ναυτία

-ταχυςφυγμία 

-ταχφπνοια



ΘΔΡΜΟΠΛΗΞΙΑ

Στθ δεφτερθ εικόνα:

-ξθρό, ερυκρό δζρμα

-κερμοκραςία >40o C 

-βραδφπνοια

-πονοκζφαλοσ 

-ναυτία

-αποπροςανατολιςμόσ

-κϊμα



Ροιοι κινδυνεφουν περιςςότερο…



Κινδυνεφουν και οι ακλθτζσ…



Άφκονο νερό…





Ρϊσ αντιμετωπίηουμε τθν εξάντλθςθ από 
κερμότθτα 



…αφοφ τον μεταφζρουμε ςε δροςερό μζροσ… 

βγάηει μερικά ροφχα



…του δίνουμε υγρά να πιει…



…τον ξαπλϊνουμε και βάηουμε τα πόδια του 
λίγο πιο ψθλά…



…ετοιμάηουμε κρφεσ κομπρζςεσ…



…και τισ βάηουμε ςτο μζτωπο, ςτο λαιμό 
και αλλοφ…



ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ 



ΖΙΔΘΡΟΝΞΙΖΜΗΑ

• Για να ςπάπξει ποή ηλεκηπικού πεύμαηορ 
ππέπει να κλείζει ηο κύκλωμα μεηαξύ ηηρ 
πηγήρ ηος ηλεκηπιζμού και ηος εδάθοςρ.



• Έληαζε 1mA = ήπηεο αηκσδίεο

• Έληαζε 10mA = κπτθή ζύζπαζε

• Έληαζε 30mA = αλαπλεπζηηθή αλαθνπή

• Έληαζε 80mA = θαξδηαθή αλαθνπή

• Ράζε (110.000 – 250.000 Volts) =

εγθαύκαηα, κπνζθειεηηθέο θαθώζεηο

ΘΙΗΛΗΘΖ ΔΗΘΝΛΑ



• Eίηε ζηελ απεπζείαο δξάζε ηεο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην αλζξώπηλν 
ζώκα,

• Δίηε ζηε κεηαηξνπή ηεο ζε ζεξκηθή 
ελέξγεηα θαηά ηε δηέιεπζή ηεο 
δηακέζνπ ησλ ηζηώλ. 

Ξνύ νθείινληαη νη βιάβεο από 
ειεθηξνπιεμία;



• Δθηίλαμε ηνπ ζύκαηνο θαη πηώζε

• Ξξόθιεζε θσηηάο θαη ζεξκηθό 
έγθαπκα

• Δηζπλνή ηνμηθώλ αεξίσλ από θσηηά

Ξηζαλόλ λα ζπλππάξρνπλ…



Αληηκεηώπηζε ηεο ειεθηξνπιεμίαο

Αζθάλεια ηοσ διαζώζηη

• Διακοπή ηλεκηπ. πεύμαηορ

• Απομάκπςνζη ηος θύμαηορ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ!!!



ΑΣΦΑΛΕΙΑ!



ΑΣΦΑΛΕΙΑ!



Κπνζθειεηηθέο βιάβεο από ηελ 
ειεθηξνπιεμία (πςειή ηάζε)



ΘΔΟΑΛΝΞΙΖΜΗΑ

ΣΟΖΠΗΚΔΠ ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ:

• 1. Ξαξάγνληεο θηλδύλνπ ζεσξνύληαη ην ύςνο, ε απνκόλσζε θαη ε 
ζηελόηεηα ηνπ άθξνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ αληηκεησπίδεη ην 
ζύλλεθν.

• 2. Θαιή πξνθύιαμε κέζα ζε θηίξην ή ζε απηνθίλεην (θισβόο ηνπ 
Faraday), αξθεί λα κελ αγγίδνπκε κεηαιιηθά κέξε ηνπ νρήκαηνο.

• 3. Γελ είλαη επηθίλδπλν γηα καο λα δώζνπκε πξώηεο βνήζεηεο ζε έλα 
ζύκα θεξαπλνπιεμίαο, αξθεί λα είκαζηε ζε αζθαιέο κέξνο. 



Θισβόο ηνπ Faraday



Τςιμπιματα

ΦΗΚΑ ΜΕΛΙΑ



Για να αφαιρζςουμε το κεντρί τθσ μζλιςςασ



ΑΝΑΦΤΛΑΚΣΙΚΟ (ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ) 
ΑΝΣΙΔΡΑΗ

- Γενικευμζνο εξάνκθμα, πριξιμο, 
ηάλθ, υπόταςθ, δφςπνοια, βραχνάδα, 
βιχασ

- 166 ι άμεςθ μεταφορά ςτο 
Νοςοκομείο ι Κζντρο Υγείασ

- Σε βαρειζσ καταςτάςεισ κεραπεία 
εκλογισ είναι θ αδρεναλίνθ

- Κορτιηόνθ και αντιιςταμινικά, επίςθσ.



Το δάγκωμα του φιδιοφ



ΦΙΔΙΑ

- Στθν Ελλάδα δθλθτθριϊδεσ φίδι 
είναι θ οχιά

- Ρολφ ςπάνια το δάγκωμα τθσ 
οχιάσ είναι μοιραίο

- Εμφανίηονται ςυνικωσ τα 
ςυμπτϊματα: πόνοσ, οίδθμα, 
εκχφμωςθ.

- Ριο ςπάνια και αργότερα: ηάλθ ι 
λιποκυμία, υπόταςθ…



ΣΙ ΚΑΝΟΤΜΕ

- Κακθςυχάηουμε

- Ακινθτοποιοφμε το μζλοσ

- Μεταφορά ςε Νοςοκομείο ι 
Κζντρο Υγείασ



Ευχαριςτϊ…


